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Bruxa Bruxa venha à 
minha festa
https://bit.ly/3aGyQHt

Marcelo, marmelo, 
martelo e outras histórias

https://bit.ly/2UCcW2w

A Horta do 
senhor Lobo

https://bit.ly/346URgd

Olá, pessoal! Vamos aproveitar as férias para descobrir coisas novas, 
criar, imaginar e aprender. Abaixo selecionamos algumas sugestões de 
atividades para fazer com a família!

Livros
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Contação de histórias:

Perfis para acompanhar:

Bruxa Bruxa venha à 
minha festa
https://bit.ly/2USeYus

https://bit.ly/2R9EBG9 https://bit.ly/2UFjiy4

Bruxa Bruxa venha à 
minha festa
https://bit.ly/39Iy0IV

Bruxa Bruxa venha à 
minha festa
https://bit.ly/3bGJwWK
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Para enriquecer nossos projetos de arte:
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Vamos conhecer obras de arte?

Há mais de cento e vinte exemplos de 
atividade bem estimulantes. Bem bacana 
para toda a família! 

Conheça quadros 
de artistas famosos

Atividades sobre Miró 
para fazer com as crianças

https://bit.ly/2R6NqjL

https://bit.ly/2ypVyFC

https://bit.ly/345qeI4



A PALAVRA CANTADA GRUPO TIQUEQUÊPALAVRA  CANTADA

Poesias para crianças:
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https://bit.ly/3dMVnoh

Cecília 
Meirelles

POE
MAS

Vinicius de Moraes

Vamos balançar o esqueleto?

https://bit.ly/2we4hKu https://bit.ly/2R5AFWX https://bit.ly/34aTuNx https://bit.ly/2w8NIiU

O Relógio A Casa O Pato As Abelhas

Músicas:

https://bit.ly/2UQQCRC https://bit.ly/3dMVxvT https://bit.ly/2JMINHT



 Que tal dançar e ainda 
aprender inglês? 
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P

https://bit.ly/2R4CDa4 https://bit.ly/2R8ruEZ

Vamos colorir? Para brincar

S

https://bit.ly/2JCjzLW

 Atividades fáceis para 
realizar em família
P

https://bit.ly/2X7kYlI

Transformando objetos 
de casa em Brinquedos:

https://bit.ly/34cMP5x

Brincadeiras Criativas 
com Caixa de Papelão:

https://bit.ly/39DY9sz



Sabia que dá pra colorir
 obras de arte?

Museus para conhecer virtualmente!
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P
http://twixar.me/HcxT

Confira essas dicas! Confira essas dicas! 

https://bit.ly/2wY1Z2n

Museu do Louvre

    Paris

http://twixar.me/QcxT

Museu Metropolitan

    Nova York

http://twixar.me/CcxT

Museu Arqueológico

    Atenas

http://twixar.me/2cxT

Tower Of David

    Israel

http://twixar.me/xcxT

Museu Afro Brasil

    São Paulo

http://twixar.me/6cxT

Museu Britânico

    Londres



Você gosta de animais?
 Que tal ter um na sua casa em 3D?
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Ao digitar o nome de um animal no Google (em um iPhone ou Android) e 
pressionar "Visualizar em 3D", o dispositivo exibirá sua câmera. 

Após 30 segundos, a tela mostrará como
se ele estivesse dentro de sua casa!



Culinária 
Que tal entrar na cozinha?
Algumas receitas para fazer juntos
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Pãozinho para Pessach

Ingredientes 

½ xícara de óleo 
1 colher de sopa de açúcar 
1 colher de chá de sal 
1 copo de água fervente 

22 xícaras de farinha de mandioca ou 
farinha de matzá 

4 ovos 

Modo de preparo 

• Em uma panela coloque o óleo, o 
açúcar, o sal e a água e leve ao fogo. 

• Quando ferver, tire a panela e adicione 
a farinha de mandioca de uma só vez. 

• Bata vigorosamente. Coloque de volta • Bata vigorosamente. Coloque de volta 
no fogo e continue batendo até a massa 
soltar dos lados da panela e formar uma 
bola bem lisa. 

• • Tire do fogo e adicione os ovos, um a 
um, batendo vigorosamente, até que todos 
fiquem incorporados à massa (se preferir, 
pode usar uma batedeira elétrica). 

• Separe essa massa em 8 bolinhas e • Separe essa massa em 8 bolinhas e 
arrume em uma assadeira untada. Com 
uma faca decore cada pãozinho fazendo 
cortes. Asse em forno médio por uma hora 
até que fiquem dourados.
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Brownie de Pessach

Ingredientes 

4 Ovos 
1 + 1/2  Xícara de açúcar 

3/4 de xícara de fécula de batata
 (ou polvilho doce) 
1 Xícara de óleo 
1/21/2 Xícara de cacau

Modo de preparo 

• Bater os ovos na velocidade máxima da 
batedeira, de 5 a 7 minutos. 

•Diminuir a velocidade e adicionar os 
outros ingredientes. 

•Colocar numa fo•Colocar numa forma untada e assar por 
cerca de 30 minutos em forno médio.
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Pão de queijo

Ingredientes 

4 ovos 
1/2 copo de leite 
1/2 copo de óleo 
250g polvilho doce 
250g polvilho salgado 

11 prato de sopa de mussarela 
Sal a gosto 

Modo de preparo 

• Ferver o leite com o óleo, misturar com
 o polvilho, os ovos, o queijo e o sal. 

•Faça os pães de queijo dessa massa, 
conforme o tamanho desejado, e congele.
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Bolo para comemorar o 
aniversário de Israel

Ingredientes 

2 xícaras de farinha de trigo 
1 xícara de açúcar

1 xícara de achocolatado em pó
1/2 de xícara de óleo
1 xícara de água morna

22 ovos
1 colher de sopa de fermento

Modo de preparo 

• Misture todos os ingredientes, exceto o 
fermento em pó. 

• Bata tudo por mais de 4 minutos até a 
massa ficar bem lisinha 

(saiba que quanto mais bater a massa, (saiba que quanto mais bater a massa, 
mais fofo o bolo ficará). 

• Por último coloque o fermento em pó 
para bolo e bata por 30 segundos. 

• Despeje logo na forma e coloque para 
assar por aproximadamente 40 minutos 

em forno médio ou 170° C. 

• Enquanto o bolo assa, você pode fazer • Enquanto o bolo assa, você pode fazer 
a cobertura. 

Lembre-se de cantar Yom Huledet Sameach!
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Sites e atividades de Yom Haatzmaut
72 anos de Israel 29/4 – 5 de Yaar

Que tal fazermos uma bandeira
de Israel de materiais diversos?

Você pode usar palitos, tampinhas, papéis azuis e 
brancos. Seguindo este modelo:

http://twixar.me/qcxT http://twixar.me/TMxT
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Quer conhecer Israel ? 

Vamos dar uma
 voltinha por lá?

Pinte a bandeira de Israel 
conforme o modelo

Pinte todas as ilustrações que 
tiverem a Maguen David 
(Estrela de David)

http://twixar.me/rcxT
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Para encontrar, digite o nome dos aplicativos na 
App store ou no Google play

Aplicativos e sites para aprendermos coisas novas

Divirta-se em Ivrit em seu iPhone ou iPad

Jogo das palavras 

Brinque também 
como jogo da forca.

Bia & nino

Jogo da memória 
de diferentes níveis.

Ache os objetos

Descubra o mundo
diferente.

Menino maluquinho 

Artes para 
desenhar e colorir.

Duplo world

Use a matemática para 
construir atividades.

Jogue em: http://twixar.me/fsxT Assista em: http://twixar.me/fsxT
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Converse sobre as imagens.

1) Conte uma situação que você tenha ficado como esta 
menina. O que te deixou assim?

2) Você já ficou como o menino na foto 2? Por que? E o que 
você fez para se sentir melhor?

3) Qual situação te deixa como o menino da foto 3?

4) O que te deixa assim, como na foto 4?

 Vamos falar de emoções:
 Vamos conversar em família?

1 2 3 4
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 Vamos elaborar uma rotina em casa como fazem na escola? Pegue um papel e 
divida-o em dias da semana (pode também fazer a rotina a cada dia). Coloque 
momentos de brincar junto, separado, responsabilidades de cada um, hora de 
almoçar, dormir… e assim vai. Essa organização visual ajuda crianças e adultos.

 Conversando sobre temas ligados ao cotidiano:

• Algo que cada um da família gosta de fazer juntos.

• Alimentos que cada um da família mais gosta de comer.

•• Lugares que cada um da família gosta de passear.

Converse com seu filho!

• Quais outros temas podem ser abordados em casa 
que ajudariam vocês e seus filhos a lidar melhor com 

esse período?

Use sua criatividade para 
elaborar outras perguntas.
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Caça ao tesouro: 

Esconda algo interessante que tenha em casa (será o tesouro) e que as crianças 
ficarão felizes em encontrar no fim da brincadeira. Pode ser um livro de colorir 
para finalizarem juntos ou um ingrediente que termine em uma culinária. 

ElaboreElabore pistas com desenhos de algum ambiente da casa e esconda a próxima 
pista, assim por diante, até que encontrem o tesouro. Não se preocupe com o 
desenho, pode ser somente de um objeto (por exemplo: cozinha=fogão e sala= tv). 

Quanto mais pistas, mais divertida será a brincadeira.

Outra estratégia pode ser utilizar a voz: grave no celular uma mensagem dando
dicas e quando chegar próximo ao ambiente, faça com que a criança escute a 
próxima.

VVocê pode fingir ser um personagem. Se o seu filho tiver bonecos, esconda-os 
pela casa. Dê características para que ele procure. Por exemplo: sou rosa, adoro  
pular na lama e tenho um irmãozinho = Peppa.

Vamos brincar?
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Que tal aprender mindfullness ?

Disponível na 
Google Play e na 
App Store

Você já pensou em meditar e fazer Yoga?

Calm

http://twixar.me/3sxT

www.calm.com

Conheça também:
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Diversão em inglês

Superheroes Unite
 (Dance-A-Long)

https://cutt.ly/4tIHAlW

All I eat it’s pizza 
(Dance-A-Long)

https://cutt.ly/utIHDAJ

Cocomelon 

https://cutt.ly/LtIHLOa

Super Simple Songs

https://cutt.ly/CtIH9sa

Debbie and 
friends:

https://cutt.ly/9tIHG0e

Baby Einstein

https://cutt.ly/CtIH8dR

Infantil

https://cutt.ly/OtIH7rt

Chocolate the
 Bunny

http://twixar.me/MMxT 

The true story of 
the three little pigs 

http://twixar.me/CMx



Livros Infantis 
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https://cutt.ly/BtIJowl

 Maisy goes 
to bed

Maisys 
colors

Peppa Pig
 Plays Football

  Peppa Pig  
Space Trip

  Queen 
Aneena

https://cutt.ly/XtIJaT1 https://cutt.ly/ItIJsMp https://cutt.ly/ntIJfhi https://cutt.ly/stIJgvy

Jogos e vídeos
Navegue nesse mundo 

https://cutt.ly/FtIJjFJ



 Ballet e Jazz 
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https://cutt.ly/UtIJEf3

Aninha Quer 
Dançar

Peppa Pig
 Plays Football

https://cutt.ly/otIJFG7

A bailarina

https://cutt.ly/ctIJRcO

Angelina Ballerina

https://cutt.ly/atIJAS0

Trailer Trailer Trailer

Trailer

Barbie: Lago dos Cisnes

https://cutt.ly/stIJDqG

Barbie: o Quebra Nozes

https://cutt.ly/CtIJU3X

Barbie e as 
sapatilhas mágicas

Conheça também:

Trailer




